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ÅRSBERÄTTELSE FÖR SJÖMARKENKYRKAN 2020

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens 
tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Jer 
29:11. 
Guds tankar om oss är uteslutande positiva. Alla Guds tankar om oss 
människor går ut på att ge oss frid, hopp och framtid.
 
Så vill jag börja denna årsberättelse ”in the year of Corona” (I Coronas år )
Jag vill ändå säga att detta är lite av ett år av prövning som vi och 
egentligen hela Sverige, ja, hela världen gått igenom. Människor ställs mot
varandra, länder anklagar varandra för att inte ha tillräckliga restriktioner 
mm. 
I församlingen har vi jobbat och försökt att få ut något gott av detta, vi 
känner att Herren varit med trots det har blåst motvind bitvis. 
Vi har fått lära oss att göra nytt, att få se saker med andra ögon, som att be
tillsammans över Google Meet, att ha styrelsemöten och andra grupper via
Teams, att sända gudstjänster och konserter via Youtube - detta kanske på
ett nytt sätt ersätter kassettbandens tidevarv som definitivt känns att de är
förbi.

Något nytt kommer, och vad vi kan vara säkra på är att Herrens tankar för 
oss är fridens tankar och inte ofärdens.

Ulf Hansfeldt
Vice Ordförande



ÅRET SOM GÅTT 
Året började som vanligt, vi hade Gudstjänster, ekumenisk bönevecka, 
församlingsmöte, samtal runt kaffebordet, mötesplats Sjömarken, 
Bibelsamtal om Apostlagärningarna, föreläsning och sångarhelg och 
barncafé mm. 
Sedan slog pandemin till och vi ställde om vår verksamhet, till en början 
så träffades vi fysiskt och kallade det för enkel andakt, men senare liknade 
det mer våra ”vanliga” gudstjänster, fast med distans och utan kyrkfika 
som ordnades centralt. Vi började sända gudstjänsterna på Youtube för att
nå ut till de medlemmar och andra som valde att inte gå ut, och alla 70+ 
rekommenderades att stanna hemma. I början hade vi öppen kyrka på 
onsdagar mellan 17.00-20.00 som man kunde komma och tända ett ljus, en
bön eller bara  vara stilla. Sedan kom nedstängningen av offentliga 
sammankomster och vi gjorde Gudstjänsterna helt digitala, stängde för 
övrig verksamhet och som vi gör nu också och bidar vår tid.

PASTOR
Förra året skrev jag att ett år går snabbt, det får stå kvar, det är samma
denna gången. Året 2020 blev inte alls som jag tänkt mig, församlingen
skulle börja formulera sin vision, tillsammans peka på sin identitet  och
sätta ut riktningen med de resurser vi har i den samtid vi är. Jag trodde att
vi  skulle  träffas,  lära  känna  varandra  än  mer  på  djupet  och  få  många
tillfällen  tillsammans.  Det  blev  inte  alls  som  jag  tänkt.  Det  kom  en
pandemi som lamslog,  tog all  energi  i  anspråk och vi  blev tvungna att
trycka på paus.

Hur  summerar  man  ett  år  av  pandemi  där  regler  och  restriktioner
begränsat  oss?  Inte  en  aning.  Än  vet  vi  inte  vad  pandemin  får  för
konsekvenser  varken på kort  eller  lång sikt,  än ser  vi  inte  hur det  nya
normala kommer att se ut. Vissa dagar känner jag mig maktlös, energilös,
låg  och  liten,  andra  dagar  är  jag  beslutsam  och  offensiv,  ser  nya
möjligheter och hittar massa inspiration i det jag läser och ser. 2020 blev
ett  annorlunda  år,  men  jag  tror  att  fler  än  jag  hunnit  summera  och
reflektera  över  vad  som  är  viktigt  i  livet.  För  egen  del  är  jag  än  mer
övertygad om att den kristna tron har en viktig plats i vår tid och att Jesus
faktiskt är svaret för vår värld idag.

Det jag skrev om församlingen vision i förra årsberättelsen får stå kvar,
åtminstone en gång till. Jag kan inte släppa detta projekt ännu, vi har ju
bara snuddat vid uppgiften. Det har hänt saker under året, men långt ifrån



tillräckligt. Vi har setts i några små grupper, men eftersom inte alla kunnat
vara med (som förut), så behöver detta arbete mer tid.

Här kommer texten som jag skrev för ett år sedan. Håll tillgodo, en gång
till.  Kanske får jag lov att rekommendera dig att läsa böckerna som jag
hänvisar till och börja samtala med dem i församlingen som du möter om
det som skrivs.

Att tillhöra och vara en del av en församling är något extra. Den 
drivs som en förening, den ser ut som en förening, men den är i 
grunden något helt annat. Församlingen är “kyrkan” på jorden, kyrkan 
är inte en byggnad, kyrkan är de människor som bildar gemenskapen, 
gemenskapen är kyrkan, som tillsammans blir synlig och vittnar om 
den frälsande enheten. Professor William T Cavanaugh skriver i 
boken, Som om allt förändras, att synliga gemenskaper som lever 
annorlunda förblir det bästa vittnesbördet och kanske det enda 
beviset vi har att erbjuda. Britta Hermansson skriver i boken, 
Stororden, att den största utmaningen för den kristna gemenskapen 
idag är att den delar något ytterst ömtåligt ur sina liv med varandra. 
Först då kan den djupaste formen av gemenskap erfaras. Björn 
Gusmark skriver i boken, Vilja, våga, växa, att Jesus lärde sina 
lärjungar att leva i tre relationsriktningar för att åskådliggöra 
församlingen. Uppåt, i relation med Gud, Inåt, i relation med den lilla 
gruppen och utåt, i relation till andra.

Ur Verksamhetsberättelsen för Sjömarkenkyrkan 2020.

Under  2021  fortsätter  församlingen  formulera  sin  vision.  Under  2021
kommer frågan ställas, - vad vill DU med och i församlingen? - vad är
DIN längtan med och för  församlingen? -  vad eller  var är  DIN plats i
församlingen? 2021 utmanas vi till att enskilt definiera, precisera och till
sist  presentera,  församlingen,  den  kristna  gemenskapen  mitt  i  byn,
Sjömarkenkyrkan.

Soliga hälsningar
den 7 mars 2021
/ Anna-Karin Ryberg 



EKUMENIK 
Vårt eget ekumeniska arbete med svenska kyrkan i Sandared har fortsatt
under året. Vi har haft möte tillsammans fysiskt under böneveckan i 
januari i Sandareds kyrka. 

FÖRSAMLINGSMÖTE
Årets första församlingsmöte var i januari då vi valde funktionärer till olika
grupper i församlingen 25/1. Vi har också har ett församlingsmöte då vi 
fick en presentation av tillgänglighetsanpassningen.

NFU 
Arbetet med Naturlig Församlingsutveckling fortsätter. Arbetsgruppen 
har tillsammans med styrelse och omsorgsgrupp haft två samlingar. 
Konstruktiva samlingar som har letts av handledare, Klas Sunesson och 
Dan Brännström.  I november månad bestämde vi att vi skall fortsätta med
en ny undersökningsenkät, dels för att vi vill se om värdena från förra 
enkäten förändras men också för att se om vi fortfarande fokuserar på rätt 
saker.
Styrelsen har bestämt att enkäten skall genomföras när verksamheten 
börja gå tillbaka till det normala.

GUDSTJÄNSTER 
Vi har under året mötts till gudstjänster. Från januari till början på mars 
genom fysiska möten som vanligt, där det sista vi hade innan restriktioner 
med 50 personer togs i bruk var en sångarhelg med Dan-Inge Olsson från 
Sösdala som kom och inspirerade oss. Efter detta har vi fortsatt med till en
början enklare gudstjänster då vi mest sjöng lovsång och bad men senare 
utvecklades till mer traditionella gudstjänster som också sändes på 
Youtube

FÖRELÄSNINGAR 
Vi har haft en föreläsning under året, det var en inspirerande kväll med 
Peter Halldorf. Det var också planerat en föreläsning om solceller i mars 
men fick ställas in i sista sekund p.g.a. rådande omständigheter.



BARNCAFÉ
Barncafé Sjömarken 
I januari 2020 växte idén fram om att bjuda in föräldralediga med 
småbarn till kyrkan i samband med mötesplats Sjömarken. Kyrkan står 
öppen och småbarnsföräldrar har ingenstans att mötas i Sjömarken. 
Första veckan i februari 2020 besökte jag mötesplatsen och bjöd med 
fler föräldrar jag börjat lära känna i området. Helt plötsligt var det 10 barn
i blandade åldrar som var i kyrkan vid första tillfället. Flera av föräldrarna 
berättade att de längtar efter en plats i närområdet dit det är smidigt att 
ta sig och umgås med andra under dagtid och där barnen kan leka och 
bekanta sig med varandra. Grundtanken om att ses en eftermiddag 
varannan vecka växte till att bli ett tillfälle varje vecka och så småningom 
till två tillfällen per vecka. 

Barncaféet består av öppna samlingar där alla kan komma och gå som 
det passar deras schema. Onsdagar 14-17 och söndagar 11-13 parallellt
med gudstjänsten. Alla barn 0-6 år med föräldrar är välkomna att leka, 
prata, fika och umgås. Höjdpunkten för de flesta har varit de gånger 
gitarren plockats fram och vi haft sångstund tillsammans. Vi har avslutat 
varje sångstund med att tända ett ljus för alla barn och sjunga en 
lovsång. 

Efter marknadsföring via facebookgrupper kom ytterligare fler familjer 
och besökte Barncaféet, och vi fick möta många positiva reaktioner på 
initiativet. I mars månad fick vi som många andra barnverksamheter 
hastigt stänga på grund av coronapandemins utveckling och vi ställde 
om till att ses utomhus på promenad och lekplatser istället. Det visade 
sig vara svårare att locka familjerna att komma under denna period men 
parallellt valde församlingen att satsa på att renovera lokalerna och 
skapa anpassade barnrum. Mycket leksaker letades fram från kyrkans 
gömmor, en del skänktes och med hjälp av ekonomiska bidrag från 
Borås Stad kunde också nytt köpas in som passar både nyfödda och 
äldre barn. 

I september fattades beslut att öppna barnverksamheter runt om i staden
och vi gjorde detsamma. Med glädje rusade barnen in och fick se de nya
barnrummen och verksamheten kunde vara igång under en del av 
hösten innan vi tyvärr var tvungna att stänga ner igen. 

Totalt har 40 barn kommit till Barncafét någon gång under året, vissa en 
gång och vissa regelbundet. Listan över alla barn som kommit är vi 



otroligt tacksamma för! Och listan över alla de som på olika sätt hjälpt till 
för att det ska gå att genomföra varje vecka. Vi hoppas att många 
familjer kommer vilja komma tillbaka när vi kan öppna 
igen och att nya börjar hitta hit!
/Rebecka Aspsjö



SAMTAL RUNT KAFFEBORDET 
Samtal kring kaffebordet har haft några träffar i början på året men fick 
sedan stänga ner på grund av pandemin, efter sommaren hade man två 
fysiska träffar innan andra vågen kom.  Efter det fick man stänga ner på 
obestämd framtid
Man har varit 8-10 stycken på träffarna och Annika Herbertsson har lett 
samlingarna. Vi hoppas det snart kan starta upp igen.

MÖTESPLATS SJÖMARKEN 
Under året som har gått så har vi trots pandemi ändå valt att träffas på 
onsdagarna om än under lite mer informella former. Dagen innehåller 
praktiskt arbete, vi äter lunch och samtalar om det som ligger oss varmt 
om hjärtat. Vid 14-tiden har vi sedan en samling där vi lyssnar, samtalar, 
lär känna varandra och ber tillsamman. Det är vi som är där som formar 
innehållet. Man kan komma en liten stund eller vara med hela dagen. 
Anna-Karin har funnits tillgänglig för enskilda samtal under 
eftermiddagen.

När barncaféet är igång så tillhör dom givetvis vår gemenskap och vi fikar 
tillsammans. Senare framåt kvällen avslutas dagen med någon form att 
bönesamling.

Under det här året har vi många gånger sagt till varandra hur 
betydelsefullt det varit att få träffas på onsdagarna, för oss som har haft 
förmånen att vara med.

SPRÅKCAFÉ 
Språkcaféet har blivit Mötesplats Sjömarken, denna verksamhet har haft 
mycket lite verksamhet detta året och våra vänner från Turkiet som hyrde 
in sig i kyrkan har också pausat sin verksamhet. Vi ser fram emot att få 
mötas fysiskt igen. Det har ändå hållits en del kontakt med dem via 
telefon och epost.

VECKOBREV FRÅN PASTORN 
Veckobrev från pastorn har varit en källa av information, inspiration, 
uppmuntran och förmaning. Tack Anna-Karin för att du delar både tankar
om livet och det andliga samt även en del allmän information.



MEDLEMMAR I SJÖMARKENKYRKAN
Avlidna under året:
Anita Lang och Ann-Mari Gabre
Vi tackar Gud för dessa systrar som gått hem till Herren

Antal medlemmar under året
1/1 2020 160 medlemmar
31/12 2020 156 medlemmar

TACK 
Som vanligt har musiker, sångare, tekniker och mötesledare gjort ett stort 
och förtjänstfullt arbete. Tack också till församlingens värdgrupper - ni gör
ett toppenbra jobb!


